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2011RGW27 bijlage 3 
Convenant verkenningen interprovinciale 

drinkwaterleveringen 
 

Ondertekenende partijen: 
 

1. De provincie Fryslân, te dezen vertegenwoordigd door …….., gedeputeerde ……..,  
die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 176, tweede lid, Provinciewet, 
handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van (datum en 
nummer), verder te noemen Fryslân; 

2. De provincie Drenthe, te dezen vertegenwoordigd door T. Klip-Martin, gedeputeerde 
……., die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 176, tweede lid, Provinciewet, 
handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van (datum en 
nummer), verder te noemen Drenthe; 

3. De provincie Overijssel, te dezen vertegenwoordigd door …………, gedeputeerde 
………, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 176, tweede lid, Provinciewet, 
handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van (datum en 
nummer), verder te noemen Overijssel; 

4. De provincie Gelderland, te dezen vertegenwoordigd door ing. H.W.C.G.. Keereweer, 
gedeputeerde Landelijk Gebied en Water,  die hiertoe is aangewezen op grond van 
artikel 176, tweede lid, Provinciewet, handelend ter uitvoering van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van (datum en nummer), verder te noemen Gelderland; 

5. De provincie Flevoland, te dezen vertegenwoordigd door ………, gedeputeerde 
……., die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 176, tweede lid, Provinciewet, 
handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van (datum en 
nummer), verder te noemen Flevoland; 

6. De provincie Utrecht, te dezen vertegenwoordigd door ………, gedeputeerde 
………., die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 176, tweede lid, 
Provinciewet, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
(datum en nummer), verder te noemen Utrecht; 

7. De provincie Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door ……., gedeputeerde 
………., die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 176, tweede lid, 
Provinciewet, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
(datum en nummer), verder te noemen Noord-Holland; 

8. De naamloze vennootschap Vitens N.V., statutair gevestigd te 3542 AD Utrecht, 
Reactorweg 47, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ir. R.H. van 
Terwisga, voorzitter Raad van bestuur van het waterbedrijf Vitens, verder te noemen 
Vitens. 
 

hierna afzonderlijk te noemen “ Partij” en gezamenlijk “Partijen”  
 
Overwegende dat: 
 
• de verantwoordelijkheden voor de winning van grondwater ten behoeve van de openbare 

drinkwatervoorziening als volgt zijn verdeeld : 
 * de Waterleidingwet draagt in artikel 1a de zorg voor de openbare drinkwatervoor- 
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 ziening op aan de overheid en in artikel 4 de levering van drinkwater, aan het  
 drinkwaterbedrijf welke verantwoordelijk is voor een bepaald distributiegebied;  
 * de Waterwet legt de verantwoordelijkheid voor het beleid op strategisch niveau voor 
 het grondwatersysteem (artikel 4.4) en de vergunningverlening voor drinkwater- 
 winningen (artikel 6.4) bij de provincies;. 
 * op grond van artikel 1.2 van de Wet milieubeheer de provincies verplicht zijn om in  
 een verordening regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het  
 oog op de waterwinning voor bij deze verordening aangewezen beschermingsgebieden  
 neer te leggen;      

• de Drinkwaterwet (die naar verwachting in werking treedt per 1 juli 2011) de 
verantwoordelijkheden voor de drinkwatervoorziening specifieker maakt door de 
volgende (zorg)plichten: 
 * alle bestuursorganen dragen zorg voor een duurzame veiligstelling van de openbare  
 drinkwatervoorziening (artikel 2); 
 * binnen een distributiegebied ligt de zorg voor een voldoende en duurzame uitvoering  
 van de drinkwatervoorziening bij de eigenaar van het drinkwaterbedrijf (artikel 3). 
 Het drinkwaterbedrijf heeft op grond van artikel 7 mede tot taak het leveren van een  
 bijdrage aan de bescherming van de bronnen. 
 * de Minister van I&M stelt ten minste eenmaal in de 6 jaar een beleidsnota op welke de 
 hoofdlijnen bevat van het beleid met betrekking tot de duurzame veiligstelling van de  
 openbare drinkwatervoorziening (artikel 6). De eerste Nota Drinkwater verschijnt  
 naar verwachting  in 2012;  

• Vitens ter invulling van haar plicht tot levering van deugdelijk drinkwater op langere 
termijn volgens de Waterleidingwet en als onderdeel van de zorgplichten als bedoeld in de 
artikelen 3 en 7 van de Drinkwaterwet voor haar distributiegebied de Lange Termijn Visie 
Wininfrastructuur 2010-2040 “Zicht op water” (LTV) heeft opgesteld.  

• het distributiegebied van Vitens de provincies Fryslân, Overijssel, Gelderland, Flevoland, 
Utrecht en enkele gemeenten in de provincies Noord-Holland en Drenthe omvat en 
daarmee in 7 provincies ligt. Volgens de LTV lijken in een aantal gevallen 
interprovinciale drinkwaterleveringen een oplossing om (toekomstige) knelpunten weg te 
nemen en de drinkwatervoorziening op langere termijn veilig te stellen tegen de laagste 
maatschappelijke kosten; 

• Uit de Innovatieve grondwatervisie Drenthe blijkt dat Drenthe over grondwaterreserves 
beschikt die in beginsel inzetbaar zijn voor (extra) interprovinciale drinkwaterleveringen. 
De provincie is voornemens de grondwatervisie de komende jaren uit te werken en te 
concretiseren. Een verkennend onderzoek als bedoeld in artikel 3 lid 2 van dit convenant 
is derhalve hier niet nodig.  

• in het bestuurlijk overleg tussen de portefeuillehouders (drink)water van de 7 provincies 
en Vitens op 11 februari 2010 de wens is uitgesproken om gezamenlijk op te trekken bij 
de verkenning van de interprovinciale oplossingsrichtingen;  

• alle partijen het noodzakelijk achten om de -in de LTV benoemde- interprovinciale 
oplossingsrichtingen door middel van gezamenlijk onderzoek concreet te maken teneinde 
tot een optimale duurzame drinkwatervoorziening te komen.  

 
Komen als volgt overeen: 

Artikel 1  Begrippen 
 



Pagina 3 van 10 

Waterleidingwet Wet van 6 april 1957, houdende regelen met betrekking tot het toezicht 
op waterleidingbedrijven en tot de organisatie van de openbare 
drinkwatervoorziening. 

Drinkwaterwet:   Wet van 18 juli 2009, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot 
de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de 
openbare drinkwatervoorziening. Deze wet treedt naar verwachting op 
1 juli 2011 inwerking en vervangt de Waterleidingwet. 
 

Nota Drinkwater de beleidsnota als bedoeld in artikel 6 van de Drinkwaterwet. 
 

LTV: door Vitens opgestelde Lange Termijn Visie Wininfrastructuur 2010 - 
2040 “ Zicht op water” ter invulling van haar verantwoordelijkheden uit 
de Waterleidingwet dan wel de Drinkwaterwet 
 

Interprovinciale drinkwaterlevering: levering over de provinciegrenzen van drinkwater, back 
up, noodvoorziening, inzet strategische reserve, ed.  

 
Onderzoeksplan: Plan van Aanpak waarin partijen de opzet, planning en financiering van 

de verkennende onderzoeken nader uitwerken. 
 
Verkennend onderzoek: onderzoek dat de noodzaak en mogelijkheden van interprovinciale 

oplossingsrichtingen ter veiligstelling en optimalisatie van de 
toekomstige drinkwatervoorziening in beeld brengt. 

 
Gezamenlijk bestuurlijk overleg: overleg van de convenantpartners op bestuurlijk niveau 

gericht op de uitvoering van het convenant     
 

Artikel 2  Doel van het convenant  
 

Partijen stellen zich, vanwege de wettelijk gedeelde verantwoordelijkheid voor het borgen 
van de toekomstige drinkwatervoorziening, tot doel gezamenlijk en onderling afgestemd 
via verkennend onderzoek de noodzaak en mogelijkheden van interprovinciale 
drinkwaterleveringen (als benoemd in de LTV) in beeld te brengen zodat de benodigde 
keuzes voor de inrichting van de (toekomstige) wininfrastructuur per provincie kunnen 
worden gemaakt. 
 

Artikel 3  Gezamenlijk verkennend onderzoek 
 

1. Partijen voeren verkennend onderzoek uit naar noodzaak en mogelijkheden van de 5 
interprovinciale oplossingsrichtingen genoemd in het volgende lid en nader uitgewerkt 
in de formats opgenomen in de bijlage.  

2. Partijen zien de volgende mogelijke interprovinciale oplossingsrichtingen: 
(1) Achterhoek: waterlevering vanuit de noordelijke Achterhoek ten behoeve van  
 de drinkwatervoorziening in Twente waarbij ondermeer de vergroting van de 
 winmogelijkheden door sponswerking en berging/waterretentie wordt bekeken 
(2) Centraal-Nederland: waterlevering vanuit Flevoland en/of Gelderland (Holk) naar 
 Utrecht in combinatie met het optimaliseren van de winmogelijkheden in Oost- 
 Utrecht. 
(3) Veluwe: extra winmogelijkheden op de Veluwe ten behoeve van de optimalisatie 
 van de winningen op de Veluwe en/of een mogelijke levering naar Overijssel.  
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(4) Fryslân: extra winmogelijkheden in Zuid of Centraal-Friesland ten 
 behoeve van de optimalisatie van de drinkwatervoorziening in Fryslân en/of een 
 mogelijke levering naar Flevoland en Overijssel . 
(5) West-Nederland: mogelijkheden om de drinkwatervoorziening in West-Utrecht en  
 zuidoost Noord-Holland te optimaliseren en op langere termijn te borgen door de 
 inzet van de strategische reservevoorraden grondwater ten behoeve van de  
 drinkwatervoorziening in Flevoland, het optimaliseren van winmogelijkheden  
 binnen deze regio en/of de levering van of aan andere drinkwaterbedrijven. 

3. De interprovinciale oplossingsrichtingen worden beoordeeld op hun bijdrage aan het 
oplossen van de knelpunten voor de (toekomstige) drinkwatervoorziening, hun 
maatschappelijk rendement en hun inpasbaarheid in beleid van de betrokken partijen 
in vergelijking tot beschikbare binnenprovinciale oplossingrichtingen. Hiertoe worden 
uniforme beoordelingscriteria opgenomen in het onderzoeksplan (zie art 4 lid 2).  

4. De binnenprovinciale oplossingsrichtingen worden afgeleid uit het LTV, voldoen aan 
de uitgangspunten van deze visie en passen binnen het vigerend beleid van de 
betrokken provincie. 

5. De uitbestedingskosten van de uitvoering van het onderzoek worden per verkennend 
onderzoek gelijkelijk verdeeld tussen de betrokken provincies (tezamen 50 %) en 
drinkwaterbedrijven (tezamen 50 %). Uitgangspunt hierbij zijn de globale 
kostenramingen in de bijlage. Elke partij draagt zelf de kosten van de benodigde inzet 
van de eigen medewerkers. 

6. Bij uitbesteding voor een verkennend onderzoek treedt Vitens op als opdrachtgever 
namens de betrokken partijen na instemming van deze partijen met de keuze van de 
opdrachtnemer en zijn offerte. 

 
Artikel 4 Onderzoeksplan 
 

1. Voor de 5 verkennende onderzoeken stellen de partijen gezamenlijk één 
onderzoeksplan op. Het initiatief tot en de regie bij het opstellen van het 
onderzoeksplan ligt bij Vitens  

2. In het onderzoeksplan worden per verkennend onderzoek nadere en zoveel mogelijk 
uniforme afspraken gemaakt over opzet, planning en financiering van het onderzoek 
en de rolverdeling. Daarnaast worden in het plan de uniforme beoordelingscriteria met 
de noodzakelijke uitzonderingen in verband met vigerend provinciaal beleid als 
bedoeld in art 3 lid 3 vastgelegd. 

3. De uitbestedingskosten van het opstellen van het onderzoeksplan (geraamd op  
€ 30.000) worden gelijkelijk verdeeld tussen de provincies betrokken bij een of meer 
verkennende onderzoeken (tezamen 50 %) en Vitens (tezamen 50 %). Elke partij 
draagt zelf de kosten van de benodigde inzet van de eigen medewerkers.  

4. Bij uitbesteding treedt Vitens op als opdrachtgever namens de financierende partijen 
na instemming van deze partijen met de keuze van de opdrachtnemer en zijn offerte.     

 
Artikel 5 Planning en overleg 
 

1. Partijen streven de volgende planning na: 
 - 1 juni      2011 : onderzoeksplan vastgesteld 
 - 1 januari 2013   : verkennende onderzoeken gereed 

2. Na afronding van de onderzoeken vindt er een afsluitende bijeenkomst van het 
gezamenlijk bestuurlijk overleg plaats waarin afspraken worden gemaakt over wat er 
met de onderzoeksresultaten wordt gedaan. 
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Artikel 6 Looptijd van het convenant en communicatie 
 

1. Het convenant treedt in werking na ondertekening door alle partijen en eindigt op 1 
januari 2013 

2. Na afloop van het in het eerste lid genoemde looptijd kan het convenant voor een 
nader te bepalen termijn worden voortgezet indien de deelnemende partijen dit 
overeen komen.     

3. Vitens coördineert alle externe communicatie over het convenant, het onderzoeksplan 
en de uit te voeren onderzoeken en stemt dit tevoren af met de betrokken provincie(s). 

 
Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden en geschillen 
 

1. Bij onvoorziene omstandigheden waardoor de ongewijzigde uitvoering van dit 
convenant in redelijkheid niet meer mogelijk is, treden de partijen in overleg over 
wijziging van het convenant.  

2. Geschillen worden op schriftelijk verzoek van een of meerdere partijen  voorgelegd 
aan het gezamenlijk bestuurlijk overleg.  

3. Indien het gezamenlijk bestuurlijk overleg niet tot overeenstemming heeft geleid, mag 
elke partij dit convenant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden 
opzeggen. De uittredende partij(en) blijft (blijven) gehouden aan de reeds aangegane 
verplichtingen 
 

Aldus overeengekomen: 
 
Datum                                 Plaats 
 
De provincie Fryslan, vertegenwoordigd door ….. 
 
De provincie Drenthe, vertegenwoordigd door gedeputeerde T. Klip-Martin. 
 
De provincie Overijssel, vertegenwoordigd door ….. 
 
De provincie Gelderland, vertegenwoordigd door gedeputeerde Ing. H.W.C.G. Keereweer 
 
De provincie Flevoland, vertegenwoordigd door ….. 
 
De provincie Utrecht, vertegenwoordigd door ….. 
 
De provincie Noord-Holland, vertegenwoordigd door ….. 
 
Het drinkwaterbedrijf Vitens, vertegenwoordigd door voorzitter RvB Ir. R.H. van Terwisga 



Pagina 6 van 10 

Verkennend onderzoek 1: Achterhoek

Korte beschrijving 
onderzoek 

Onderzoek naar de mogelijkheden om water te leveren vanuit de noordelijke 
Achterhoek in het kader van het duurzaam veiligstellen van de 
drinkwatervoorziening in Twente. Hierbij wordt tevens de potenties van de 
beleidskeuze in het Nationaal Waterplan (NWP) om voor de hoge zandgronden de 
winmogelijkheden te vergroten door sponswerking en berging/waterretentie 
betrokken 

Op te lossen knelpunten 1. Te weinig winmogelijkheden in relatie tot huidige en toekomstige 
drinkwatervraag door aanwezige bodemopbouw en kwetsbare natuur  

2. Dreigend grootschalig transport van drinkwater van West- naar Oost-Overijssel 
met kwaliteitsrisico’s, hoge energie-inzet en hoge kosten.  

3. Alleen alternatieve winmogelijkheden in Overijssel voorhanden met relatief 
hoge maatschappelijke kosten 

Bereikbaar resultaat  1. Betere leveringszekerheid drinkwatervoorziening Twente 
2. Lagere maatschappelijke kosten  
3. Winst in ruimtelijk kwaliteit en natuur in Gelderland door betere inpassing 

winningen 
4. Vermindering kosten door inzet winningen bij beheer watersysteem  

Opzet onderzoek 1. Inventariseren leveringsmogelijkheden bestaande winningen Achterhoek 
2. Inventariseren aanvullende nieuwe winmogelijkheden Achterhoek 
3. Opstellen interprovinciale leveringsscenario’s van de Achterhoek naar Twente 
4. Bepalen beschikbare oplossingsscenario’s in Twente vanuit lopende onderzoek 

nieuwe winmogelijkheden Twente 
5. Beoordelen scenario’s aan de hand van de uniforme criteria vastgelegd in het 

onderzoeksplan 
6. Nader uitwerken voorkeurscenario en benodigd realisatietraject in beeld 

brengen 
Betrokken partijen Provincie Gelderland, provincie Overijssel en Vitens 
Raming externe kosten 
(uitbesteding)  

• Uitvoeren onderzoek                : € 50.000  
Uitgangspunt: iedere partij draagt zelf de kosten van de inzet van de eigen 
medewerkers. 

Bijzonderheden • Veel informatie over leveringsmogelijkheden is reeds beschikbaar 
• Aansluiting zoeken bij uitvoering overeenkomst Duurzame 

Drinkwatervoorziening Gelderland 2008-2015, opstellen gebiedsdossiers en 
lopend onderzoek klimaatverandering in Achterhoek 

• Aansluiting zoeken bij lopend onderzoek nieuwe winmogelijkheden Twente 
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Verkennend onderzoek 2 Centraal-Nederland (oostflank Utrecht) 
 

Korte beschrijving onderzoek Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om water te leveren vanuit Flevoland 
en/of Gelderland (Holk) naar het watervoorzieningsgebied Midden-Nederland 
in combinatie met het optimaliseren van de winmogelijkheden binnen dit 
watervoorzieningsgebied. 

Op te lossen knelpunten 1. Benodigde vergunde wincapaciteit voor de toekomstige drinkwatervraag 
in Utrecht ligt beduidend onder de huidige vergunde capaciteit 

2. Beperkte nieuwe winmogelijkheden in Utrecht door natuur en 
verstedelijking 

3. Hoge zuiveringsinspanningen door aanwezigheid verontreinigingen (bijv 
bij winningen Zeist en Amersfoort-Berg)    

Bereikbaar resultaat 1. Veiligstelling openbare drinkwatervoorziening oostflank Utrecht voor de 
langere termijn 

2. Geringere kwaliteitsrisico’s drinkwatervoorziening in Utrecht 
3. Lagere maatschappelijke kosten 
4. Grotere investeringen in inpassing winning Holk verantwoord  

Opzet onderzoek 1. Inventarisatie nog aanwezige nieuwe winmogelijkheden Utrecht 
2. In beeld brengen mogelijkheden tot handhaven huidige vergund 

wincapaciteit voor Holk 
3. Inventarisatie leverings- en winmogelijkheden ZO Flevoland 
4. Opstellen mogelijke interprovinciale leveringsscenario’s 
5. Bepalen beschikbare oplossingsscenario’s in Utrecht  
6. Beoordelen scenario aan de hand van de uniforme criteria vastgelegd in 

het ondrzoeksplan 
7. Nader uitwerken voorkeurscenario en benodigd realisatietraject in beeld 

brengen 
Betrokken partijen Provincie Utrecht, provincie Gelderland, provincie Flevoland en Vitens 
Raming externe kosten 
(uitbesteding) 

• Uitvoeren onderzoek           : € 100.000  
Uitgangspunt: iedere partij draagt zelf de kosten van de inzet van de eigen 
medewerkers. 

Bijzonderheden  • Relatie met bestaande leveringsafspraken vanuit Flevoland naar Holk 
• Relatie met afspraken vermindering winvergunning Holk van 10 naar 7 

mln m3/jaar 
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Verkennend onderzoek 3 Veluwe

Korte beschrijving onderzoek Onderzoeken wat de extra winmogelijkheden zijn op de Veluwe ten behoeve 
de optimalisatie van de winningen op de Veluwe en/of een mogelijke 
interprovinciale levering naar Overijssel.  

Op te lossen knelpunten 1. Tekort aan vergunde wincapaciteit in West-Overijssel 
2. Ontbreken terugvaloptie bij mislukken pilot ontwikkeling 

oeverinfiltratiewinning Vechterweerd 
(er zijn geen knelpunten aanwezig op de Veluwe daar de bestaande winningen 
momenteel duurzaam worden gemaakt conform de afspraken in de 
Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland 2008-2015. 
Mogelijk zijn er wel mogelijkheden tot optimalisatie).  

Bereikbaar resultaat 1. Leveringszekerheid voor toekomstige drinkwatervraag West-Overijssel 
geborgd 

2. Potenties winmogelijkheden (noordelijk) Veluwe-massief in beeld  
3. Uitzicht op hogere natuurwaarden en ruimtelijke kwaliteit door beter 

ingepaste cq gecompenseerde winningen op de Veluwe  
4. Minder druk op (snelle) structurele inzet van de oeverinfiltratiewinning 

Vechterweerd zodat voldoende  zorgvuldig in pilot de duurzaamheid van 
deze winning kan worden uitgezocht.   

5. Lagere maatschappelijke kosten 
Opzet onderzoek 1. Inventarisatie nieuwe winmogelijkheden en -concepten op de Veluwe  

2. Opstellen interprovinciale leveringsscenario’s  
3. Bepalen beschikbare oplossingscenario’s in Overijssel  
4. Beoordelen scenario’s aan de hand van de uniforme criteria vastgelegd in 

het onderzoeksplan 
5. Nader uitwerken voorkeurscenario en benodigd realisatietraject in beeld 

brengen 
Betrokken partijen Provincie Gelderland, provincie Overijssel en Vitens  
Raming externe kosten 
(uitbesteding) 

• Uitvoeren onderzoek            : € 50.000  
Uitgangspunt: iedere partij draagt zelf de kosten van de inzet van de eigen 
medewerkers. 

Bijzonderheden • Heeft relatie met de uitvoering van de afspraken in de Overeenkomst 
Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland 2008-2015.   

• Heeft relatie met inzet St Jansklooster (zie onderzoek 4) 
• Heeft relatie met pilot Vechterweerd 



Pagina 9 van 10 

Verkennend onderzoek 4 Fryslân

Korte beschrijving onderzoek Onderzoek naar de extra winmogelijkheden in Zuid- of Centraal-Friesland ten 
behoeve van de optimalisatie van de drinkwatervoorziening in Fryslân en/of  
een mogelijke interprovinciale levering naar Flevoland en/of Overijssel 

Op te lossen knelpunten 1. Benodigde vergunde wincapaciteit (incl noodzakelijke operationele en 
niet-operationele reserve) voor de toekomstige drinkwatervraag in Fryslân 
ligt hoger dan de huidige vergunde capaciteit 

2. Wincapaciteit in West-Overijssel schiet tekort 
3. Kwetsbaarheid levering Noordoostpolder volledig vanuit winning St 

Jansklooster en noodzaak tot grote inzet van deze winning in West-
Overijssel  

Bereikbaar resultaat 1. Leveringszekerheid Fryslân en Noordoostpolder voor toekomst geborgd 
2. Minder druk op (snelle) structurele inzet van de oeverinfiltratiewinning 

Vechterweerd zodat voldoende  zorgvuldig in pilot de duurzaamheid van 
deze winning kan worden uitgezocht.   

3. Lagere maatschappelijke kosten door geringe effecten diepe winningen 
Fryslân  

Opzet onderzoek 1. Inventarisatie winmogelijkheden Zuid en Centraal Fryslân 
2. Bepalen wijze invulling eigen behoefte Fryslân 
3. Opstellen leveringsscenario’s richting Noordoostpolder cq West 

Overijssel gerelateerd aan uitnutting mogelijkheden bestaande winningen 
in West-Overijssel 

4. Bepalen beschikbare oplossingscenario’s in Overijssel  
5. Beoordelen scenario’s aan de hand van de uniforme criteria vastgelegd in 

het onderzoeksplan 
6. Nader uitwerken voorkeurscenario en benodigd realisatietraject in beeld 

brengen 
Betrokken partijen Provincie Fryslân, provincie Overijssel, provincie Flevoland en Vitens. Nader 

overleg met provincie Drenthe over een eventuele participatie. 
Raming externe kosten 
(uitbesteding) 

• Uitvoeren onderzoek             : € 50.000 
Uitgangspunt: iedere partij draagt zelf de kosten van de inzet van de eigen 
medewerkers.  

Bijzonderheden • Aansluiten op lopende onderzoek nieuwe winmogelijkheden Fryslan 
• Conform bestuurlijke afspraken wordt de (gedeeltelijke) reallocatie van de 

winning Terwisscha lokaal opgelost.  
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Verkennend (strategisch) onderzoek 5 West-Nederland (westflank Utrecht) 
 

Korte beschrijving onderzoek Onderzoek naar de mogelijkheden om de drinkwatervoorziening in West-
Utrecht en zuidoost Noord-Holland te optimaliseren en op langere termijn te 
borgen door de inzet van de strategische reservevoorraden grondwater ten 
behoeve van  de drinkwatervoorziening in Flevoland, het optimaliseren van 
winmogelijkheden binnen deze regio en/of de levering van of aan andere 
drinkwaterbedrijven.   

Op te lossen knelpunten 4. Benodigde vergunde wincapaciteit voor de toekomstige drinkwatervraag 
in Utrecht ligt beduidend onder de huidige vergunde capaciteit terwijl 
Utrecht 25 mln m3/jaar (Bethune) levert aan Noord-Holland 

5. Aantal bestaande winningen zijn niet duurzaam door aanwezigheid 
verontreinigingen en verdroging (bijv Laren en Loosdrecht)  

6. Lokale problemen bij winning Woerden van Oasen.    
7. Relatief hoge maatschappelijke kosten door suboptimalisatie  

Bereikbaar resultaat 1. Beschikbaarheid van voldoende drinkwater voor regio West-Utrecht en 
zuidoost Noord-Holland voor toekomstige vraag veiliggesteld  

2. Leveringszekerheid in deze regio voor de toekomst beter geborgd 
3. Hogere natuurwaarden en ruimtelijke kwaliteit door betere inpassing 

winningen in Noord-Holland 
4. Bijdrage aan oplossen problemen bij bestaande winningen in West-

Utrecht.  
5. Lagere maatschappelijke kosten  

Opzet onderzoek 1. Inventarisatie behoeften en dekkingsmogelijkheden binnen de regio West-
Utrecht en zuidoost Noord-Holland in samenwerking met PWN, Waternet 
en Oasen. 

2. Inventarisatie totale winpotenties aan grondwater en reële maatschappelijk 
aanvaardbare winlocaties (bestaand en nieuw) binnen deze regio.   

3. Inventarisatie mogelijkheden inzet gereserveerde grondwatervoorraden 
Flevoland ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening (directe 
winmogelijkheden, back up, noodsituaties, toename drinkwatervraag 
toekomst, etc) 

4. Opstellen scenario’s voor inzet gereserveerde grondwatervoorraden 
Flevoland, optimalisaties binnen de regio en de levering van of aan andere 
drinkwaterbedrijven.  

5. Beoordelen scenario’s aan de hand van de uniforme criteria vastgelegd in 
het onderzoeksplan 

6. Nader uitwerken voorkeurscenario en benodigd realisatietraject in beeld 
brengen 

Betrokken partijen Convenantpartijen: provincie Utrecht, provincie Noord-Holland, Provincie 
Flevoland en Vitens  
Overige partijen: PWN, Oasen en Waternet.  

Raming externe kosten 
(uitbesteding) 

• Uitvoeren onderzoek               : € 80.000 
Uitgangspunt: iedere partij draagt zelf de kosten van de inzet van de eigen 
medewerkers. 

Bijzonderheden • Aansluiting zoeken bij Masterplan Het Gooi 
• Aansluiting zoeken bij onderzoek toekomst winning Loosdrecht 


